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  مقدمةـال
 ،أحمد اهللا الذي لم یتخذ ولدا، ولم یكن لھ شریك ف ي المل ك       

 وأكب ره تكبی را، وأص لي وأس لم عل ى      ،ولم یكن لھ ولي من الذل  
هللا بإذن  ھ ام  ن أرس  لھ اهللا ش  اھدا ومب  شرا ون  ذیرا، وداعی  ا إل  ى      

  .وسراجا منیرا
  :أما بعد 

ة، یرجع ون  فلقد رأی ت الم سلمین ف ي ھ ذه األع وام المبارك        
إل ى دی نھم یلتم سون س بل الھدای ة إل ى ربھ م، یطلب ون العل م م ن           

 ، وفقھ    ا، وس    یرة، كتاب    ا وس    نة.طرق    ھ، واتجاھات    ھ المختلف    ة
 ، ودراس  ات قرآنی   ة، وثقاف   ة إس   المیة ، وأص   ول فق   ھ،وتف  سیرا 

فح     دثتني نف     سي أن أواك     ب ھ     ذه الم     سیرة الطیب     ة ض     من   
قراءات ما أثلج اختصاصي ؛ ولما رأیت من إقبال الناس على ال

 اس  تخرت رب  ي أن أب  دأ بسل  سلة أذك  ر فیھ  ا الق  راءات   ،ص  دري
 شعبة، وق الون، أو ألئم ة   . إفرادا للرواة مثل،غیر قراءة حفص  

  . عبد اهللا بن كثیر.القراءات مثل
 م  ا رأیت  ھ م  ن األخ  ومم  ا زاد ان  دفاعي لھ  ذا األم  ر أخی  راً   

عاص  م ب  ن س  الم الكلب  اني ال  ذي أنھ  ى عل  ي ق  راءة  ال  شیخ ع  ادل 
 فوافقت ، شعبة، وحفص، وطلب مني نشر روایة شعبة:براوییھ

  .على ذلك، راجیا من اهللا تعالى أن یخلص نیاتنا لوجھھ الكریم
 إحی  اء لم  ا ،إن إحی  اء روای  ة ش  عبة وغیرھ  ا م  ن الق  راءات 

 حی ث ك ان یوج د ف ي      ،كان علیھ السلف ال صالح م ن ھ ذه األم ة          
ك ل إم ام ف ي ال صالة     المدینة الواحدة قراء مختلفون، ت سمع م ن    

ق  راءة غی  ر م  ا ت  سمع م  ن إم  ام آخ  ر، وذل  ك ال ی  أتي إال بتتب  ع       
 تشنف لھ ا اآلذان   ،القراءة، وتمحیصھا، وإظھارھا غضة طریة    

وتطمئن إلیھا القل وب، وتن شرح لھ ا ال صدور، فع سى ربن ا ج ل            
جالل   ھ، أن یرین   ا ف   ي م   ساجدنا قریب   ا، أئم   ة یق   رؤون الق   رآن    
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ننا إل   ى ص   در ھ   ذه األم   ة المزدھ   ر بقراءات   ھ المختلف   ة فیعی   دو
  .المضيء

وبذلك یتعرف الناس عل ى مختل ف الق راءات المنّزل ة عل ى       
 والتي ورثتھا األم ة عن ھ حت ى    ،رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم     

كانت منارة ورحمة یتقرب بھا المسلمون إل ى ربھ م ف ي تعلمھ ا           
  وتعلیمھ ا، 

  
 ویعرف  ون ق  در ھ  ذه ،  

 باقی  ة إل ى أن ی  رث اهللا األرض وم ن علیھ  ا،   والمعج زة ال ،اآلی ة 
 

     
  . 

الری اش ف ي روای ة اإلم ام ش عبة      ( وقد أسمیت ھ ذا الكت اب      
 وقد استقصیت األصول وجعلتھا قبل فرش الكلم ات        )بن عیاش 

في ال سور، لی سھل عل ى الق ارئ الرج وع إل ى ك ل س ورة عل ى                 
 ث م أش رح وأض بط خ  الف    ، وجعل ت روای ة حف ص أص  ال   ،ح دة 

  .شعبة لھ، ثم أكتبھا على نطقھ لھا
 أن یجعل عملنا خالصا لوجھھ الكریم، ،     واهللا أسأل

وأن ینفعنا بھ أحیاء ومیتین، وصلى اهللا وسلم وبارك على خاتم 
      .األنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  المؤلف
  كتاب اهللا المجیدخادم 

محمد نبھان بن حسین 
  مصري

 
  

  لتراجما

 :ترجمة اإلمام عاصم
     ھو أبو بكر عاصم بن أب ي النج ود الك وفي، اإلم ام الكبی ر،         
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 واس  م أبی  ھ بھدل  ة، عل  ى   ،الق  ارئ مق  رئ ع  صره، أح  د ال  سبعة  
  .الصحیح

 رض  ي اهللا عن  ھ، ،     مول  ده ف  ي إم  رة معاوی  ة ب  ن أب  ي س  فیان  
 ق رأ عل ى أب ي عب د ال رحمن      ،وكان أحسن الناس صوتا ب القرآن    

  . وھو معدود من التابعین،، وزر بن حبیشالسلمي
 وق  رأ ،عط  اء ب  ن أب  ي رب  اح :     م  ن ش  یوخھ ال  ذین رووا عن  ھ 

علیھ خلق كثیر، أشھرھم شعبة بن عیاش، وحفص بن سلیمان،          
وروى عن  ھ أی  ضا أب  و عم  رو ب  ن الع  الء، وحم  زة ب  ن حبی  ب        

 بع د  ، ف ي الكوف ة   ،الزیات، وق د انتھ ت إلی ھ اإلمام ة ف ي الق راءة            
  .الرحمن السلميأبي عبد 

 ، ولما ب رئ ق رأ الق رآن   ،     حدث عن نفسھ بأنھ مرض سنتین  
 س  ألت أب  ي  . ق  ال عب د اهللا ب  ن اإلم  ام أحم  د ،فل م ی  نس من  ھ حرف  ا 
 ك ان  . وقال شریك، رجل صالح ثقة. فقال،عن عاصم بن بھدلة 
 ، وكان صاحب س نة  ، وقراءة سدیدة  ، ومد ،عاصم صاحب ھمز  

 ، وكان نحویا،هللا ذا نسك وأدب وكان رحمھ ا،ورأسا في القرآن
  .فصیحا إذا تكلم

 م ا رأی  ت أح دا ق ط ك  ان أف صح م  ن     .     ق ال ح سن ب  ن ص الح   
 وق ال عن  ھ  ،عاص م ب  ن أب ي النج  ود، إذا تكل م ك  اد یدخل ھ خ  یالء    

،  صدوقا في الحدیث،تا في القراءة كان عاصم ثب.اإلمام الذھبي 
ل بن ا؛   م  .وكان إذا كان في حاجة لھ ومر بمسجد یقول لصاحبھ  

  . ویصلي،فإن الحاجة ال تفوت
     توفي  آخ ر س نة س بع وع شرین ومائ ة، وك ان آخ ر كالم ھ             

            م    ن ال    دنیا  
  .، رحمھ اهللا تعالى)٦٢األنعام (   

 :اإلمام شعبةترجمة 
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، أح د       ھو أبو بكر بن عیاش بن سالم األسدي الكوفي اإلمام  
، اختل  ف ف  ي )١(ا، وك  ان حناط  دباألع  الم، م  ولى واص  ل األح   

أب و بك ر وھ و كنیت ھ،     : اسمھ على عشرة أق وال، أص حھا ق والن      
، أنھم  ا وم  ا رواه أب  و ھ  شام الرف  اعي، وح  سین ب  ن عب  د األول    

  . شعبة:سأاله عن اسمھ فقال
، ق  رأ الق  رآن عل  ى عاص  م ث  الث       ول  د س  نة خم  س وت  سعین 

م ن عاص م   تعلمت : قال لي أبو بكر : قال یحیى بن آدم   مرات، و 
، فم ا أح سن   م الصبي من المعلم، فلقي مني ش دة      القرآن كما یتعل  

غیر قراءتھ، وھذا الذي أخبرتك ب ھ م ن الق راءات، إنم ا تعلمت ھ          
  .من عاصم تعلما
واختلفت إلیھ نحوا من ث الث س نین، ف ي الح ر       :     وقال أیضا 

  .والشتاء واألمطار
 یحی ى  :روف     قرأ علیھ أبو الحسن الكسائي، وسمع من ھ الح        

  .بن آدم وغیره
  .أبو داود الطیالسي، وأحمد بن حنبل:      وممن روى عنھ

 ال سنة م ن   ما رأی ت أح دا أس رع إل ى     :      قال عنھ بن المبارك   
  .أبي بكر بن عیاش

، فاس  تقى منھ  ا دل  وا، إن  ھ أت  ى زم  زم یوم  ا :     وق  ال ع  ن نف  سھ
، اض ال كان أبو بكر خیرا، ف: یزید بن ھارون  وقال  . عسال ولبنا 

  .م یضع جنبھ إلى األرض أربعین سنةل
، خم سین  لم یف رش ألب ي بك ر ف راش    :      وقال یحیى بن معین  

  .سنة
 ح  ضرتھ ، ولم  اس  نة یخ  تم الق  رآن ك  ل لیل  ة        مك  ث أربع  ین  

ما یبكی ك؟ انظ ري إل ى    : ، بكت علیھ أختھ، فقال لھا مھونا الوفاة
  . ختمة، فقد ختمت فیھا القرآن ثمان عشرة ألفھذه الزاویة

                                                
 .بائع حنطة) 1(
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  .، رحمھ اهللا تعالى     مات سنة ثالث وتسعین ومائة

 :ترجمة اإلمام الشاطبي
م  ل، الق  دوة، س  ید الق  راء، أب  و       ھ  و ال  شیخ اإلم  ام الع  الم العا 

عین ي  لقاسم بن فیره بن خلف بن أحم د الر  ، ا محمد، وأبو القاسم  
  .األندلسي الشاطبي الضریر أحد األعالم

 س  نة ثم  ان   –ین  ا   ردھ  ا اهللا إل -لس      ول  د ب  شاطبة ف  ي األن  د   
وثالث  ین وخم  سمائة، وك  ان یتوق  د ذك  اء، ل  ھ الب  اع األط  ول ف  ي    

م، والنح   و، والفق   ھ، والح   دیث، ول   ھ ال   نظم   ، والرس   الق   راءات
  .، والتألھ والوقارالرائق، مع الورع والتقوى

تصدر : (     استوطن مصر، وتصدر، وشاع ذكره، قال األّبار
، انتھ  ت إلی  ھ ریاس  ة  نھ، وبع  د ص  یتھلإلق  راء بم  صر فعظ  م ش  أ 

ی صحح  ) ال صحیحان (و) الموطأ(وكان إذا قرئ علیھ      ).اإلقراء
إن  ھ یحف  ظ وق  ر بعی  ر م  ن   : سخ م  ن حفظ  ھ، حت  ى ك  ان یق  ال  الن  

 وال ،العلوم، كان یتجنب فضول الكالم، وال ینطق إال لضرورة       
  .یجلس لإلقراء إال على طھارة

ي، وأب  و زلع  اص النف   ب  و عب  د اهللا ب  ن أب  ي ا  أ:      م  ن ش  یوخھ 
الح  سن ب  ن ھ  ذیل، وأب  و الح  سن ب  ن النعم  ة، وأب  و عب  د اهللا ب  ن     

أب و موس ى عی سى ب ن یوس  ف     : وم ن تالمی ذه  . وغی رھم ، س عادة 
بو عبد اهللا محم د  ، وأسي، وعبد الرحمن بن سعید الشافعي     المقد

ب ن عم  ر القرطب  ي، وأب  و الح  سن ال  سخاوي، والكم  ال عل  ي ب  ن   
  .شجاع، وغیرھم

وحفظھ ا خل ق ال   ) رز األم اني ح  (ركبان بقصیدتھ        سارت ال 
، وكب ار البلغ اء، وح ذاق      ، وخضع لھ ا فح ول ال شعراء       یحصون

: القراء، فلقد أبدع وأوجز، وسھل الصعب، وجاء عن ھ أن ھ ق ال            
  .ال یقرأ قصیدتي ھذه أحد إال وینفعھ اهللا بھا؛ ألنني نظمتھا هللا

الث    امن ، ف    ي ع    اش اثنت    ین وخم    سین س    نة، وت    وفي بم    صر 
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رحم ھ  العشرین من جمادى اآلخ رة، س نة ت سعین وخم سمائة،         و
  .اهللا تعالى
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 إسناد المؤلف لقراءة عاصم
إن ي تلقی ت الق رآن    :     أقول أنا الفقیر إلى المنان، محمد نبھان  

ي  العبد اهللا المحمد الحسِّعلى فضیلة الشیخ سعیدبقراءاتھ السبع 
 ب  ن أس  عد ع  ن ال  شیخ ن  وريأن  ھ تلق  اه : الحم  وي، وھ  و أخبرن  ي

، وھو عن الشیخ محمود الشحنة، وھو عن الشیخ أحمد البابولي   
قد أجازني بھا ، و )ح(الكیزاوي، وھو عن الشیخ أحمد الحلواني     

الشیخ عبدالغفار الدروبي، ب سنده ع ن ال شیخ عب دالعزیز عی ون              
كم ا أج ازني بھ ا    ) ح(السود، عن الشیخ محم د س لیم الحل واني،      

رن ي أن ھ ق رأ عل ى ال شیخ محم د           ، وأخب الشیخ بكري الطرابیشي  
  .سلیم الحلواني

 ال   شیخ أحم   د  على وال   ده،وق   رأ ال   شیخ محم   د س   لیم الحل   واني  
 الشیخ أحمد المرزوقي، ش یخ الق راء بمك ة،          علىالحلواني وھو   

الشیخ عبد الرحمن  على، وھو  الشیخ إبراھیم العبیديعلىوھو 
، وھو عل ى ال شیخ      األجھوري، وھو على الشیخ عبده السجاعي     

  .أحمد بن رجب البقري
و عل  ى وھ  وق  رأ األجھ  وري عل  ى ال  شیخ أحم  د البق  ري،     ) ح(

ل   ى ال   شیخ ال   زین    ، وھ   و ع ال   شیخ محم   د ب   ن قاس   م البق   ري     
و ع ن وال ده العالم ة ش حاذة     ، وھ  عبدالرحمن بن ش حاذة الیمن ي    

و ، وھیخ الناصر محمد بن سالم الطبالوي   ، وھو عن الش   الیمني
وھ و ع ن ك ل م ن ال شیخ         ،عن شیخ اإلس الم زكری ا األن صاري       

رض   وان العقب   ي، وال   شیخ أحم   د األمی   وطي، وال   شیخ ط   اھر     
 وال  شیخ ال  شھاب أحم  د القلقیل  ي، وھ  م عل  ى خاتم  ة        الن  ویري، 

، وق  رأ )ح(ج  زريالمحقق  ین اإلم  ام ال  شمس محم  د ب  ن محم  د ال  
 وھ  و ،ي عل  ى ال  شیخ عل  ي ب  ن غ  انم المقدس  يالرحمن الیمن  عب د 

ى ال    شیخ أحم    د ، وھ    و عل    عل    ى ال    شیخ إب    راھیم السمدی    سي
  .األمیوطي، وھو على الشمس ابن الجزري
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حم  د عب  د ال  رحمن   وق  رأ اب  ن الج  زري عل  ى ال  شیخ أب  ي م    
، وھ   و عل   ى ال   شیخ محم   د ب   ن أحم   د   البغ   دادي الواس   طي

 المع  روف –، وھ  و عل  ى ال  شیخ عل  ي ب  ن ش  جاع      ل  صائغا
 وھو على اإلمام القاسم –بالكمال الضریر، صھر الشاطبي 

، وھ و  عل ى اإلم ام محم د ب ن ھ ذیل     طبي وھ و    بن فی ره ال شا    
م أب ي عم رو   على الشیخ س لیمان ب ن نج اح وھ و عل ى اإلم ا         

وق  رأ ال  داني روای  ة ش  عبة عل  ى    عثم  ان ب  ن س  عید ال  داني،    
اهللا ب   ن ن أحم   د وھ   و عل   ى ال   شیخ عب   د  المق   رئ ف   ارس ب    

ي، وھ و  الحسین، وھو على الشیخ أحمد ب ن یوس ف الق افالن          
ال شیخ یحی ى ب ن     ، وھ و عل ى      على الشیخ شعیب الصریفیني   

وھ  و عل  ى اإلم  ام  ، آدم وھ  و عل  ى اإلم  ام ش  عبة ب  ن عی  اش   
  .عاصم

ى ال شیخ أب ي الح سن ط اھر ب ن            وقرأ روایة حف ص عل      
ح  سن عل  ي ب  ن محم  د ب  ن  ، وھ  و عل  ى ال  شیخ أب  ي ال غلب  ون

خ أبي عباس أحمد بن س ھل  ، وھو على الشی  صالح الھاشمي 
ى ال  شیخ أب  ي محم  د عبی  د ب  ن ال  صباح،  ، وھ  و عل  األش  ناني

وھ  و عل  ى اإلم   ام حف  ص ب  ن س   لیمان، وھ  و عل  ى اإلم   ام       
  .عاصم

وقرأ اإلمام عاصم بن أبي النج ود عل ى اإلم ام أب ي عب د         
، وأخ ذ  بیب ال سلمي، وزر ب ن حب یش       الرحمن عبد اهللا بن ح    

 ب ن   وُأب ي  بن أب ي طال ب   وعلي بن عفان السلمي عن عثمان  
نھم، ب ن م سعود رض ي اهللا ع      بن ثاب ت وعب داهللا    وزید كعب

زر ب  ن حب  یش ع  ن عثم  ان واب  ن م  سعود رض  ي اهللا    وأخ  ذ 
، وقرأ عثمان وعلي وأب ي واب ن م سعود وزی د رض ي               عنھم

وأخذ النبي ، اهللا عنھم، على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
الم األمین جبریل علیھ ال س   صلى اهللا علیھ وسلم القرآن عن       

ع  ن رب الع  زة ج  ل جالل  ھ، وتقدس  ت أس  ماؤه وص  لى اهللا      
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  ،،ا ونبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوسلم على سیدن
  . والحمد هللا رب العالمین،واهللا ولي التوفیق
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  :    أصول روایة شعبة بن عیاش: أوًال

 ، وال صالة وال سالم عل ى نبی ھ وعب ده       ،الحمد هللا ح ق حم ده     
  ،، أما بعد،وعلى آلھ وصحبھ ووفده

 ،ج  ودفھ  ذه روای  ة ش  عبة ب  ن عی  اش ع  ن عاص  م ب  ن أب  ي الن 
 م  ن إم  الء الفقی  ر إل  ى اهللا  ،أص  وال وفرش  ا م  ن طری  ق ال  شاطبیة 

  .محمد نبھان بن حسین مصري

  .البسملة*
  .     ال خالف  بینھ وبین حفص

  : مــــــدـال*
  .     ال خالف بینھ وبین حفص

  :الھـــــــــــمــــز*
 ؛وذلك ًاؤھزحیث وقعت     أبدل الواو ھمزة في  *

  .في
 ،٥٦: الكھ      ف(،)٥٨ ،٥٧ .المائ      دة(، )٢٣١ ،٦٧ .البق      رة (

 .الجاثی  ة(، )٦ .لقم  ان(،)٤١ .الفرق  ان) (٣٦: األنبی  اء(، )١٠٦
٣٥ ،٩.(  
  :زاد ھمزة االستفھام في*
 ،)١٢٣ .األع راف ( ف ي )من تم آأ(حیث وقع ت         -

 .)٤٩: الشعراء (،)٧١ .طھ(
 .)أِئنكم ()٨١:األعراف(في      -
 .)ِئنَأ ()١١٣:األعراف (     -



 ١٣ 

 .)َأِئنكم ()٢٨: العنكبوت(     -
 .)أئنا لمغرمون ()٦٦ .الواقعة(     -
  .)َأَأن كان ()١٤ .القلم (    -
،     ،   أب  دل الھم  ز ب  ین الالم  ین واوا ف  ي   * 

 ؛ وذل  ك ف  يلول  ؤا ،اللول  ؤ ،معّرف  ا ومنّكـ  ـرا، حیثم  ا وق  ع 
، )٢٢:منال     رح(، )٢٤:الط     ور(،)٣٣:ف     اطر(، )٢٣: الح     ج(
  ).١٩:اإلنسان(، )٣٣:الواقعة(

 ،)٤٤:ف       صلت(ف       ي    حق       ق الھم       زة ف       ي  * 
أعجميأ.  

: ،الھم     زة٢٠:البل     د( ف     ي    ب     دل الھم     زة واوا أ *  
٨:(وصدةُم.  

  :اإلدغام* 
   ،   ف  ي ب  اب ، أدغ م ش  عبة ال  ذال ف ي الت  اء  -

،   
 ، أخ   تُّم، اّتخ   تُّ،أخ   تُّ (، حیثم   ا وق   ع ،    ،  

  ).اّتختُّم
   ، وم ن  )١: یس(في سورة       من أدغم النون * 

یاس   یّو  (،ا ف   ي ح   ال الوص   ل، ب   الواو بع   دھ)١:القل   م(ف   ي س   ورة 
  . )نوّو القلم(، )القرآن

 :اإلمالة
  . ھي لفظ بین األلف والیاء:  تعریفھا-



 ١٤ 

. أم   ال ش   عبة ال   راء ف   ي -
 

 حیثم   ا ،    ،   
 .الم   دثر(، )٣ .الحاق   ة (،)١٦: ی   ونس( :؛ وذل   ك ف   يوقع   ت

: المطفف  ین(، )١٧،١٨: االنفط  ار(، )١٤ .المرس  الت(، )٢٧
: القارع ة (،)٢:الق در (،  )١٢: البل د (،  )٢ .الطارق(،  )١٩ ،٨
  ).٥ .الھمزة(، )١٠ ،٣

 ،إن ل  م ی  أت بع  دھا س  اكن       أم  ال ال  راء واألل  ف ف  ي  -
 مفصوال  

       
 ،    . مث ل ،أو موص وال 

   ،    

    
 ،، أم  ا إذا وقع  ت األل  ف قب  ل ال  ساكن المف  صول    
 ،فإنھ یمیل الراء فقط وصال، ویمیل األل ف وال راء مع ا وقف ا          

 .األنع  ام(وذل  ك ف  ي      ،    مث  ل 
، ٨٥ .النح   ل(، )٢٤،٢٨:یوس   ف(، )٧٠ .ھ   ود(، )٧٨ ،٧٧
 .النم   ل(، )٣٦:األنبی  اء (، )١٠ .ط   ھ(، )٥٣ .الكھ  ف (، )٨٦
، )٨:ف   اطر(، )٢٢:األح   زاب(، )٣١.الق   صص(، )٤٠، ١٠

، )٢٣: التك  ویر(، )١٨، ١٣، ١١: ال  نجم(، )٥٥: ال  صافات(
  ).٧:العلق(

التالیة  ف  ي أوائ  ل ال  سور   ،)ح  ي طھ  ر  (أم  ال ح  روف الھج  اء     -
 ،)الحج ر  (،)إب راھیم ( ،)الرعد (،)یوسف( ،)ھود (،)یونس(
، )ی  س(، )الق  صص(، )النم  ل (،)ال  شعراء(، )ط  ھ (،)م  ریم(
، )ال    دخان(، )الزخ    رف(،)ال    شورى(، )ف    صلت(، )غ    افر(
  ). األحقاف(، )الجاثیة(

: األنف ال (       ف ي      أمال األلف من    -
  .، وصال ووقفا)١٧

  ).١٠٩ .التوبة(في      أمال األلف من -



 ١٥ 

 .اإلس  راء (ف  ي موض  عیھا ف  ي          أم  ال األل  ف م  ن   -
  .، في قولھ تعالى    )٧٢

        
 .  

 .في قولھ تع الى    )٨٣: اإلسراء( في       ألف أمال     
 

       
.  

  :، وقفا ف ي قول ھ تع الى       )٥٨ .طھ(في       أمال ألف  -

   .  
   : وقفا في قولھ تع الى ،)٣٦ .القیامة(في    أمال ألف    -

 
     

 .  

 الالم ف ي ال راء، م ن غی ر     وأدغم     أمال األلف في   -
  .)َبـرَّاَن: ( فتقرأ)١٤:المطففین( سكت، في

  .تنبیھ*
 ؛ ولك ن ض م الم یم       )٤١ :ھ ود (     لم ُیِمل األلف ف ي     -

   ).ُمْجَراھا (وفتح الراء

 :یاءات اإلضافة
صلة باالس م نح و     متیاءات اإلضافة ھي یاء المتكلم، وتكون            
،     ، والح    رف نح    و    والفع    ل   

 من أصول الكلمة، وإنما ھي زائدة، وھي لیست الما للفعل، وال
ف  أْجٌروض  ابطھا أن ت  دخل الھ  اء، أو زائ  دة،  )الی  اء( كلم  ة، و

 مث  ل  ، ی  اء إض  افة   فالی  اء ، ف  إن اس  تقامت  ،الك  اف عل  ى الكلم  ة   
  .، وھكذا) أجرك، أجره،أجري(

 س  واء ج  اء بع  دھا ،حیثم  ا وقع ت     أس كن ش  عبة ی  اء  - 



 ١٦ 

 ف   ي ؛ وذل   ك      أم ال،     ھم   زة قط   ع
، )٦٧،٧٢،٧٥:الكھ     ف (،)٨٣:التوب     ة (، )١٠٥:األع     راف(
، )٣٤:الق      صص(، )١١٨،٦٢:ال      شعراء(، )٢٤:األنبی      اء(
  ).٢٨:الملك(

   ، حیثما وقعت    أسكن یاء  -
 ،)٥١،٢٩:ھ        ود(، )٧٢:ی        ونس(وذل        ك ف        ي   ،

  ).٤٧:سبأ(، )١٢٧،١٠٩ ،١٨٠،١٦٤،١٤٥:الشعراء(
، )١٢٥:البق     رة (.، ف     ي   أس     كن الی     اء ف     ي  -

  .   ،)٢٨ .نوح(، )٢٦:الحج(
،)٢٨:المائ   دة(ف   ي ،     أس   كن الی   اء ف   ي  -

 
  

  ،  )١١٦(ًافیھا أی ض      ، وفي    

 .  
،)٢٢:إب  راھیم(، ف  ي     أس  كن الی  اء ف  ي    -

 
  

 .  
   ، )١٨:ط ھ (في ،    أسكن الیاء في   -

.  
   ،  )٢٣:ص(، في       أسكن الیاء في   -

،)٦٩( فیھ   ا أی   ضا       ف   ي ، و
 

   

   .  
  ، )٦:الك  افرون(، ف  ي     أس  كن الی  اء ف  ي -

 .  



 ١٧ 

  ف   تح الی   اء ف   ي  -
    

 :البق   رة( ف   ي ،
١٢٤(   

 
    

.  
   ، )٦:ال  صف(ف  ي       ف  تح الی  اء ف  ي   -

 .  

  :الیاءات الزوائد*
الوة عل   ى رس   م      وھ   ي الی   اءات المتطرف   ة الزائ   دة ف   ي ال   ت

  .المصاحف العثمانیة
    : في قولھ تعالى     حذف شعبة الیاء وصال ووقفا 

  .فما آتاْن ،     ، )٣٦.النمل(،  

  :السكت*
ل  م ی  سكت ش  عبة ف  ي المواض  ع األربع  ة الت  ي س  كت فیھ  ا    -

  :حفص وھي
  ).١ .الكھف (     ما بین كلمتي  -
  ).٥٢ .یس( ،   ما بین كلمتي  -
  ).٢٧ .القیامة( ،    ما بین كلمتي -

  ).١٤ .المطففین( ،   ما بین كلمتي  -
  :الكلمات المطردة التي خالف شعبة فیھا حفصًا* -

، س     واء عرِّف     ت ب     أل أو    ، ك     سر الب     اء. ُبی     وت-

ــوتَهم  ،    .باإلض   افة أو نكِّ   رت   ،  بيـ



 ١٨ 

،    ،  
آل (، )١٨٩:البق   رة(؛ وذل   ك ف   ي    ،   

، )٧٤ :األع        راف(، )١٥:الن        ساء(، )٤٩، ١٥٤ .عم        ران
 ٣٦، ٦١:النور(، )٨٠،٦٨:النحل(، )٨٢:الحجر(، )٨٧:یونس(
  ،)٤١:العنكب  وت(،)٥٢: النم  ل(، )١٤٩:ال  شعراء( ، )٢٩،٢٧،
، )٢: الحشر(،  )٣٤،٣٣:الزخرف(،  )٣٣،١٣ ،٣٤ :األحزاب(
 ).١:الطالق(
 ف       ي ، وذل       ك)نت       ّذكَُّرو( ش       دد ال       ذال  .   *
، ٣٠:ھ    ود(، )٣:ی   ونس (، )٥٧،٣:األع    راف(،)١٥٣:األنع   ام (

) ٢٧،١:الن     ور(، )٨٥:المؤمن     ون(، )١٧، ٩٠:النح     ل(، )٢٤
، )٢٣:الجاثی               ة(، )١٥٥:ال               صافات(، )٦٢:النم               ل(
  ).٤٢:الحاقة(، )٦٢:الواقعة(، )٤٩:الذاریات(
؛ وذل   ك ف   ي )تَلّق   ف( ف   تح ال   الم  وش   دد الق   اف  .   *
  ).٤٥:الشعراء(، )٦٩:طھ(، )١١٧:األعراف(
، )٢٦٠ .البقرة( وذلك في    ؛جُزءا  ضم الزاي :    *
  ).١٥: الزخرف(، )٤٤:الحجر(
 .البق  رة( ف  ي ؛ وذل  كخْط  واتأس  كن الط  اء  :    *

  ).٢١: النور(، )١٤٢: األنعام(، )٢٠٨ ،١٦٨
 .البق   رة( وذل   ك ف   ي  ؛رؤف ، ح   ذف ال   واو .   *

، )١٢٨ ،١١٧: ب        ةالتو(، )٣٠ .آل عم        ران(، )٢٠٧ ،١٤٣
 ،)٩ .الحدی   د(، )٢٠:الن   ور(، )٦٥ .الح   ج(، )٤٧ ،٧: النح   ل(
  ).١٠: الحشر(
آل ( ف      ي ، وذل      كُرض      وانال      راء  ض      ّم .   *

 ،٧٢ ،٢١: التوب    ة(، )٢.المائ    دة (،)١٧٤ ،١٦٢ ،١٥:عم    ران



 ١٩ 

، )٢٧،  ٢٠:الحدی       د(، )٢٩:الف       تح(، )٢٨: محم       د(، )١٠٩
 ف  ي ك  سرھا ف  ي   ، ھ  ذا ؛ وق  د واف  ق ش  عبة حف  صا    )٨:الح  شر(

       )١٦ .المائ   دة(الموض   ع الث   اني م   ن  
  .المتصلة بھاء الضمیر

، ف  ي زكری  اَءمن  صوبة بع  د األل  ف   زاد ھم  زة .   *
، )٢: م      ریم(، )٨٥:األنع     ام (، )األول     ى (، )٣٧:آل عم     ران (
 في  ،زكریاُءوزاد ھمزة مرفوعة بعد األلف      ). ٨٩: األنبیاء(
  ).٧ .مریم(، )٣٨(الثالثةو)الثانیة)(٣٧ .آل عمران(
  
 . ف        يوذل        ك. ِعی        ون ،الع        ین ك        سر     *
، )٣٤: ی      س(، )١٤٧، ١٣٤، ٥٧:ال     شعراء (، )٤٥:الحج     ر (
، )١٢:القم          ر (،)١٥ .ال          ذاریات(، )٥٢ ،٢٥: ال          دخان(
  ).٤١ .المرسالت(
 . ف       يوذل       ك. الِغی       وبالغ       ین  ك       سر .   *
  ).٤٨: سبأ(، )٧٨: التوبة(،)١١٦ ،١٠٩.المائدة(
 .ال   شعراء (. ف   ي؛ وذل   كك   ْسفاال   سین  أس   كن .  *

، فقد وافق فیھ ا     )٩٢: سورة اإلسراء (، أما في    )٩: سبأ(،)١٨٧
، فق  د واف  ق فیھ  ا )٤٤:س  ورة الط  ور( وف  ي ،حف صا بف  تح ال  سین 

  .حفص فیھا شعبة بإسكان السین
*    ، 

 ،مبیَّن          ة ،الی          اء ف          تح .    
مبیَّن     ات ٤٦ ،٣٤.الن     ور(، )١٩ .الن     ساء(؛ وذل     ك ف     ي( ،
  ).١١ ،١ .لطالقا(، )٣٠ .األحزاب(
 ُمّتم، ُمتنا، ُمّت ،المیم ضّم .   ،   ،    *
نالمؤمن   و (،)٣٤: األنبی   اء) (٦٦،٢٣.م   ریم (. وذل   ك ف   ي ؛ :



 ٢٠ 

، )٤٧:الواقع      ة(، )٣ .ق(، )٥٣ ،١٦ .ال      صافات (،)٨٢، ٣٥
) ١٥٨ ،١٥٧ .آل عم  ران(وواف  ق حف  ص ش  عبة ف  ي موض  عي   

  .المیمفي ضم 
 عل  ى ، زاد ألف  ا بع  د الن  ون  .   ،   *

، )١٣٥ .األنع  ام  (.؛ وذل  ك ف  ي مكان  اتھم ،مكان  اتكم  ،الجم  ع
  ).٦٧:یس(، )٣٩:الزمر(، )١٢١، ٩٣:ھود(
آل  (.؛ وذل  ك ف  ي مْی  ت وخّففھ  ا، ، أس  كن الی  اء .   *

 ،)٣١: ی  ونس(، )٥٧:األع  راف(، )٢٧:األنع  ام(، )٢٧:عم  ران
  ).٩:رفاط(، )١٩ .الروم(
   وأبدل الیاء بعد الحاء ألف ا،  ، أبدل النون یاء   .    *
 ی   وَحى إل   یھم  ٤٣:النح   ل (، )١٠٩:یوس   ف(؛ وذل   ك ف   ي( ،
  ).٢٥ ،٧:األنبیاء(
 . ف  يی  ا بن  يِّ  . ف  ي جمی  ع مواض  عھا      ك  سر ی  اء *
، إال )١٠٢ .ال  صافات(، )١٧ ،١٦ ،١٣ .لقم  ان(، )٥ .یوس  ف(

 الف  تح وھ  و ف  ي س  ورة   موض  عا واح  دا واف  ق فی  ھ حف  صا عل  ى   
  ).٤٢:ھود(
  
  

        
  
  



 ٢١ 

  
  
  

  
  

 :انیاث
  فرش الحروف

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢ 

  



 ٢٣ 

  :فرش الحروف: ثانیًا

 سورة الفاتحة -١
  .ال خـــــــــــــــــــــــــــالف فیھا

  سورة البقرة  -٢
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ٥١   ل في التاءأدغم الذا مثم اتختُّ
 ٦٧  بالھمز بدال من الواو ًاُھُزؤ

 ٨٠  أدغم الذال في التاء تََّختُّْم أ
 ٨٥   بیاء الغیبة بدل التاء َیعَْْمُلون
 ٩٢   أدغم الذال في التاء ُثّم اتََّختُّم
  ِلَجْبَرِئَل
 وَجْبَرِئَل

ف   تح الج   یم وال   راء وزاد ھم   زة  
 مكسورة بعدھا، وحذف الیاء

  

 
٩٧-
٩٨ 

  
  

 ِمیَكآِئیــــَل

زاد ھمزة مكسورة، ویاًء س اكنة      
بع  دھا، وح  ذف الی  اء،فیكون الم  د 

 .في األلف متصال
 ٩٨ 

َعْھِدَي 
 الظَّاِلِمین

  فتح الیاء في عھدى

   

١٢٤ 

َبْیِتْي 
 ِللّطاِئِفین

  أسكن الیاء في بیتَى

  

١٢٥ 

 ١٤٠   بیاء الغیبة بدل التاء َأْم َیُقوُلوَن



 ٢٤ 

 ١٤٣  حذف الواو  رُؤفَل
 ١٦٨  أسكن الطاء ُخْطَواِت

  
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١٧٧   رفع الراء َلْیَس اْلِبرُّ

ِمن 
 مَُّوصٍّ

 182ْ     وشدد الصاد،فتح الواو

 ١٨٥   وشدد المیم،فتح الكاف ولتَكمِّلوا
  الباءكسر بـِیوتال

  
 )معا(

١٨٩ 

 حذف الواو  رُؤف
  

٢٠٧ 
 ٢٠٨   أسكن الطاء خْطوات
 ٢٢٢   شدد الطاء والھاء، وفتحھما یطَّھَّْرن

 ٢٣١   بالھمز بدال من الواو ُھُزؤًا
 أسكن الدال قْدُرُه

 
 ٢٣٦ )معًا( 

 ٢٤٠   رفع التاء َوِصیٌَّة
 ٢٤٥  قرأھا بالصاد وجھا واحدا  یبصط

 ٢٦٠   ضم الزاي ًءاُجُز
اخ          تلس وأس          كن الع          ین،  َفِنْعمَّا

 )وجھان(كسرتھا
  ٢٧١ 

 ٢٧١   بالنون بدل الیاء وُنَكفُِّر



 ٢٥ 

ف   تح الھم   زة وزاد ألف   ا بع   دھا،     ِذُنواآف
 وكسر الذال 

  
٢٧٩ 

  

  سورة آل عمران )٣(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
  ضم القاف فیھما  حُقْر

 
  ١٤٠  )معًا( 

 اء فیھماھأسكن ال نؤِتْھ منھا
 
 ً(معا(   

١٤٥ 

 ١٥٤    كسر الباء كمبـِیوتفي 
 ١٥٧   بتاء الخطاب تجمعون
 ١٦٢   ضم الراء ُرضوان
 ١٧٢  ضم القاف الُقرح

 ١٧٤   ضم الراء ُرضوان
 ١٨٧  بیاء الغیبة بدل التاء ُننَُّھلُیَبیُِّن

 وال
 یكُتمونھ

 ١٨٧    بیاء الغیبة بدل التاء

  



 ٢٦ 

  

 سورة النساء )٤(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١٠   ضم الیاء وسُیصلون
 ١١    فتح الصاد یوَصى بھا

 ١٥  كسر الباء بـِیوتال
 ١٩   فتح الیاء مبیَّنة
 ٢٤    حاءفتح الھمزة وال وَأَحلَّ
 ٢٥  فتح الھمزة والصاد َأْحَصنَّ

، اخ تلس ك سرتھا   و،  أسكن الع ین   
 .وجھان

 ٥٨ 

كأن لم 
 یكن

 ٧٣     التذكیربیاء 

 ١١٥   أسكن الھاء نولْھ
 ١١٥  أسكن الھاء نصلْھ

 ١٢٤   ضم الیاء وفتح الخاء ُیدَخلون
سوف 

 نؤتیھم
 ١٥٢    بالنون بدل الیاء

  



 ٢٧ 

 

   المائدةسورة) ٥(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ٢   ضم الراء وُرْضوانا

 ٨، ٢    فیھماأسكن النون األولى نآشْن
 ٦   جر الالم بالكسرة وأرجِلكم

ل  م ی  ضم ال  راء فیھ  ا، أي قرأھ  ا     
 .شعبة كحفص

  ١٦  

 ٢٨     الأسكن الیاء فیصیر المد منفص إلیك~ یدْي
 بالھمز بدل الواو ُھُزؤًا

-٥٧ ً(معا(  
٥٨ 

زاد ألفا بعد ال الم، وك سر الت اء،        رساالتھ
 أي قرأھا على صیغة الجمع

  ٦٧  

 ٨٩  خفف القاف عَقدتم
  اسُتِحقَّ
 ُاسُتِحق

ضم التاء وكسر الحاء، وإذا ب دأ       
¨ بھا ضم ھمزة الوصل

 

١٠٧ 

  
  

 األوَِّلین

ر ال  الم ش  دد ال  واو وفتحھ  ا وك  س
وأسكن الیاء وحذف األلف وف تح      

 )على صیغة الجمع(النون 

 ١٠٧ 

 ١٠٩   كسر الغین الِغیوب
 ١١٦   أسكن الیاء فیصیر المد منفصًال إلھین~وأمْي

 ١١٦ اْلُغُیوِب كسر الغین الِغیوب
  

 سورة األنعام) ٦(



 ٢٨ 

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 یةاآل

 ١٦   فتح الیاء وكسر الراء َیصِرف
 ٢٣   نصب التاء الثانیة بالفتح فتنَتھم

 ٢٧    رفع الباء بالضمة وال نكذُب
 ٢٧   رفع النون بالضمة ونكوُن
أفال 

 یعقلون
 ٣٢     بیاء الغیبة

 ٥٥   بیاء التذكیر بدل التاء ولیستبین
  ٦٣   كسر الخاء  فیةوِخ

األل     ف وص     ال أم     ال ال     راء و 
 ووقفا

   ٧٦ 

أمال الراء واأللف وقفا، وال راء       
 .فقط وصًال

   ٧٧ 

أمال الراء واأللف وقفا، وال راء       
 .فقط وصًال

   ٧٨  

وجھْي 
 للذي

   أسكن الیاء

  

٧٩ 

زاد ھم   زة مفتوح   ة بع   د األل   ف   وزكریآء
 .فیصیر المد متصًال

  ٨٥ 

 ٩٢  بیاء الغیبة ولینذر
 
 
 

  رقم اآلیة  حفص  بـــیــــــــــــــــــانال  شعبة



 ٢٩ 

 ٩٤    رفع النون تقطع بیُنكم
   خفف الیاء وأسكنھا  المْیت

 )معًا(
٩٥ 

وما 
یشعركم 

 ِإنھا

وج  ھ كحف  ص، ووج  ھ بك  سر    
 الھمزة

  

  

١٠٩ 

 ١١٤   أسكن النون وخفف الزاي ْنَزلُم
 ١١٩   ضم الحاء وكسر الراء ُحرَِّم
  

 رساالتھ
لفا بعد الالم وكسر التاء، زاد أ

 ).على صیغة الجمع(
  ١٢٤ 

 ١٢٥   كسر الراء جاَحِر
زاد ألف   ا بع   د ال   صاد وخف   ف   یصَّاَعد

 العین
  ١٢٥ 

 ١٢٨   بالنون بدل الیاء نحشرھم
  

 مكاناتكم
عل    ى (زاد ألف    ا بع    د الن    ون   

 ).صیغة الجمع
 ١٣٥ 

 ١٣٩   بتاء التأنیث بدل الیاء تكن میتة
 ١٤٢  أسكن الطاء واتُخْط

 ١٥٢   شدد الذال تذَّكَّرون

  



 ٣٠ 

  سورة األعراف) ٧(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ٣    شدد الذال تذَّكَّرون

 ٣٨    بیاء الغیبة بدل التاء ال یعلمون
یَغشِّي 

 اللیل
 ٥٤    فتح الغین، وشدد الشین

 ٥٥   كسر الخاء وِخفیة
 ٥٧   خفف الیاءوأسكنھا مْیت

 ٥٧   شدد الذال تّذكَّرون
 ٦٩   بالصاد وجھا واحدا بصطة

 ٧٤  كسر الباء ابـِیوت
 ٨١   زاد ھمزة االستفھام أإنكم
 ١٠٥   أسكن الیاء معْي

 ١١٣    زاد ھمزة االستفھام ن لناِإَأ
 ١١٧  فتح الالم وشدد القاف قَُّفَلَت
 ١٢٣  زاد ھمزة االستفھام منتمآَأ

 ١٣٧   ضم الراء یعُرشون
 ١٥٠    كسر المیم ابن أمِّ
 ١٦٤   رفع التاء بالضمة معذرٌة

 



 ٣١ 

 
  رقم اآلیة  حفص  البــیــــــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة
  َبْیَئس
 َبِئیس

وج  ھ مث  ل حف  ص، وق  دم الی  اء     
ال  ساكنة وف   تح الھم   زة وأخرھ   ا  

 . ثانوجھ

 ١٦٥ 

 ١٦٩     بیاء الغیبة بدل التاء أفال یعقلون
 ١٧٠   أسكن المیم وخفف السین ُیْمِسُكون

  
 ِشْرًكا

ك   سر ال    شین وأس    كن ال    راء  
ونوَّن الك اف بالن صب وح ذف      

 الھمزة

  ١٩٠ 

  

 سورة األنفال) ٨(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١٧    مال األلف وصال ووقفاأ 

 ١٨   نوَّن النون موھٌن
 ١٨   نصب الدال بالفتح كیَد

 ١٩    كسر الھمزة  وإن اهللا
 ٤٢    فك اإلدغام وكسر الیاء األولى َيمن حیـِ
وال 
 تحسبنَّ

 ٥٩    بتاء الخطاب

 ٦١   كسر السین للسِّْلم
 ٦٨   أدغم الذال في التاء َأَختُّم



 ٣٢ 

  

  سورة التوبة) ٩(
 

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ٢١   ضم الراء وُرضوان
 ٢٤   )على الجمع(زاد ألفا بعد الراء  وعشیراتكم

 ٣٧   فتح الیاء وكسر الضاد َیِضلُّ
 ٧٢   ضم الراء وُرضوان

 ٧٨   كسر الغین الِغیوب
 ٨٣    صالنف الیاء فیصیر المد مأسكن أبدا~ معيْْ

 ٨٣    أسكن الیاء معْي عدوَّا
  
إن 

 صلواِتك

زاد واوا بع  د ال  الم وك  سر الت  اء  
 )على الجمع(

   ١٠٣ 

 ١٠٦   زاد ھمزة مضمومة بعد الجیم مرجُئون
 ١٠٩   ضم الراء وُرضوان

 ١٠٩   أسكن الراء ُجْرف
 ١٠٩   أمال األلف ـــارـــھـــ

  



 ٣٣ 

  
  
  

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ١١٠   ضم التاء ُتَقطََّع
 ١١٧   بتاء التأنیث تزیُغ
 ١١٧   حذف الواو رُؤف
 ١٢٨   حذف الواو رُؤف

 سورة یونس علیھ السالم) ١٠(
 رقم حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١   أمال الراء 

أفال 
 تذَّكَّرون

 شدد الذال 
 
 

   

٣ 

 ٥   بالنون بدل الیاء نفّصل
  أمال الراء 

  

١٦ 

متاُع 
 الحیاة

 ٢٣    بالضم العینرفع

  المْیِت
 المْیَت

  خفف الیاء وأسكنھا
 خفف الیاء وأسكنھا

    

 

٣١ 

 ٣٥    كسر الیاء دِّيال یـِِھ
ویوم 

 نحشرھم
 ٤٥    لنون بدل الیاءبا

~ أجرْي
 إال

 ٧٢    أسكن الیاء فیصیر المد منفصال



 ٣٤ 

 ا،بـِیوت
 كمبـِیوت

  كسر الباء فیھما

  

٨٧ 

 ١٠٠   بالنون بدل الیاء ونجعل
 ١٠٣   فتح النون الثانیة وشدد الجیم ُنَنجِّ

  

 سورة ھود علیھ السالم) ١١(
رقم  حفص ــــــــــــانالبیــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 اآلیة
 ١   أمال الراء 

 ٢٤    شدد الذال تذَّكَّرون
 ٢٨  فتح العین وخفف المیم فَعِمیت

~ أجرْي
 إال

 ٢٩    أسكن الیاء فیصیر المد منفصال

 ٣٠    شدد الذال تّذكَّرون
كلِّ 

 زوجین
 ٤٠    حذف التنوین

 ٤١   ةضم المیم وفتح الراء بال إمال ُمجَراھا
أجرْي 

 إال~
 ٥١    أسكن الیاء فیصیر المد منفصال

  
 ثموًدا

نّونھ    ا بالن    صب ووق    ف علیھ    ا 
 مد عوضباأللف 

  ٦٨ 

أم     ال ال     راء واألل     ف وص     ال   
 ووقفا

   ٧٠ 

 ٧١    رفع الباء یعقوُب



 ٣٥ 

 ٨٧   )على الجمع(زاد واوا بعد الالم  كاُتَوأصَل
 ٩٢   ءأدغم الذال في التا واتََّختُّموه
 ٩٣  )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  مكاناتكم

 ١٠٨   فتح السین َسعدوا
 

  
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١١١    خفف النون وأسكنھا وإْن كال
 ١٢١   )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  مكاناتكم

 ١٢٣    الجیمفتح الیاء وكسر َیرِجع
 ١٢٣    بیاء الغیبة بدل التاء یعملون

  

  سورة یوسف علیھ السالم) ١٢(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١   أمال الراء 

 ٥   كسر الیاء یا بنيِّ
أم     ال ال     راء واألل     ف وص     ال   

 ووقفا
   ٢٤ 

أم     ال ال     راء واألل     ف وص     ال   
 فاووق

   ٢٨ 

 ٤٧   أسكن الھمزة دْأبا



 ٣٦ 

 ٦٢   حذف األلف وأبدل النون تاًء لفتیتھ
ك     سر الح     اء وح     ذف األل     ف    ِحْفًظا

 وأسكن الفاء
  ٦٤ 

  
ُیوَحى 

 إلیھم

أبدل الن ون ی اء وأب دل الی اء بع د           
 الحاء ألفًا

   ١٠٩ 

  

  سورة الرعـد) ١٣(
رقم  حفص ــــانالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 اآلیة
 ١  أمال الراء  

 ٣   فتح الغین وشدد الشین ُیَغــشِّي
 ٤   جر العین بالكسرة وزرٍع
 ٤   جر الالم بالكسرة ونخیٍل

 ٤   جر النون بالكسرة صنواٍن
 ٤   جر الراء بالكسرة وغیِر

 ١٦   أدغم الذال في التاء أفاّتَختُّم
ھل 

 یستوي
 ١٦    تاءبالیاء بدل ال

 ١٧   بالتاء بدل الیاء توقدون
 ٣٢   أدغم الذال في التاء أختُّھم

  



 ٣٧ 

 

 سورة إبراھیم علیھ السالم) ١٤(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١   أمـال الراء 

 ٢٢    أسكن الیاء علیكملْي 

  

  سورة الحجر ) ١٥(
رقم  حفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیـ شعبة

 اآلیة
 ١   أمال الراء 

 ٨   أبدل النون تاًء وفتح الزاي ُتَنزَُّل
 ٨   رفع التاء المالئكُة

 ٤٤   ضم الزاي جُزء
 ٤٥    كسر العین وِعُیون

 ٦٠   خفف الدال قَدرنا
 ٨٢   كسر الباء ابـِیوت

  



 ٣٨ 

  

 لسورة النح) ١٦(
البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 ـان
 رقم اآلیة حفص

 ٧   حذف الواو رُؤفل
 ١١   بالنون بدل الیاء ننبت

 ١٢   فتح المیم والنجوَم
 ١٢   كسر التنوین مسخراٍت

أفال 
 تذَّكَّرون

     شدد الذال
 

  

١٧ 

  
 یوحى إلیھم

أب  دل الن  ون ی  اًء وأب  دل الی  اء     
 الحاء ألفًابعد 

   ٤٣ 

 ٤٧   حذف الواو رُؤفل
 ٦٦   فتح النون َنْسِقیكم

 ٦٨   كسر الباء ابـِیوت
 ٦٨    ضم الراء یعُرشون
 ٧١   بتاء الخطاب تجحدون

، كمبـِیوت
 ابـِیوت

   كسر الباء فیھما
 

٨٠ 

أمال الراء والھمزة وقف ا وال راء       
  فیھمافقط وصًال

   ٨٦، ٨٥ 

 ٩٠   شدد الذال ُرونتذَّكَّ



 ٣٩ 

  

 سورة اإلسراء) ١٧(
البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شعبة

 ن
 رقم اآلیة حفص

 ٧   فتح الھمزة وحذف الواو بعدھا ِلَیُسوَء
 ٢٣   حذف التنوین ُأفِّ

 ٣٥   ضم القاف الُقسطاس
كما 

 تقولون
 ٤٢    بتاء الخطاب

 ٤٤    بیاء التذكیر یسبح لھ
 ٦٤   أسكن الجیم كوَرْجِل
   أمال األلف فیھما وصال ووقفا 

 )معا(
٧٢ 

ف  تح الخ  اء وأس  كن ال  الم وح  ذف     خْلَفك
 األلف

  ٧٦ 

 ٨٣   أمال األلف وصال ووقفا 
  

 سورة الكھف) ١٨(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 عوجًا

 قیما
 ١     ینھماال سكت ب

أسكن الدال وأشمھا الضم وكسر  لْدِنِھ
الن  ون والھ  اء ووص  لھا بی  اء ف  ي   

 اللفظ

 ٢ 



 ٤٠ 

 ١٩  أسكن الراء بوْرقكم
 

  رقم اآلیة  حفص  الـبـــیــــــــــــــــــــــــــان شعبة
أمال الراء والھمزة وقفا والراء      

 فقط وصال
 

 

٥٣ 

 ٥٦    بالھمز بدال من الواو ُھُزؤًا
 ٥٩  فتح الالم ِلَمْھَلكھم
 ٦٣   كسر الھاء أنسانیِھ
معْي 
 صبًرا

 ٧٢-٦٧      فیھاأسكن الیاء

 ٧٤    ضم الكاف ُنُكًرا
معْي 
 صبًرا

 ٧٥     أسكن الیاء

  
  لْدِني

 ِنيَلد

أس    كن ال    دال وأش    مھا ال    ضم    
وخف   ف الن   ون، اخ   تلس ض   مة    

 .الدال وخفف النون أیًضا

 ٧٦ 

 ٧٧  لذال في التاءأدغم ا لتََّختَّ
زاد ألفا بعد الحاء وأبدل الھمزة   حامیة

 یاء
 ٨٦ 

 ٨٧    ضم الكاف ُنُكرًا
 ٨٨  رفع الھمزة من غیر تنوین ُءاجز

 ٩٣  ضم السین السُّدین



 ٤١ 

 ٩٤    ضم السین ُسدَّا
 



 ٤٢ 

 
  رقم اآلیة  حفص  البــیــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة
  

 ونيْئتِنردما
ھم   زة وح   ذف األل   ف  أس   كن ال

   )١(وكسر نون التنوین وصًال
 

 

)١( 
٩٦-٩٥ 

 ٩٦  ضم الصاد وأسكن الدال  الصُّْدفین
  

 قال ْأتوني
وج   ھ كحف   ص، ووج   ھ أس   كن   
الھم         زة وح         ذف األل         ف    

 ).٢(وصًال

  
 

(2)  
٩٦ 

 ١٠٦   بالھمز بدال من الواو ُھُزؤًا

  
  
  

                                                
، فیبتدئ بھم زة وص ل مك سورة وإب دال     )ائتوني(بـ وابتدأ ) ردما(فإن وقف على  ) 1(

 .)ِایتوني (الھمزة الساكنة بعدھا یاء
بھم زة وص ل مك سورة ث م ی اء س اكنة        ) ائتوني(فاالبتداء بـ   ) قال(فإن وقف على     )2(

  .)ِایتوني (بدال من الھمزة
  



 ٤٣ 

  

  سورة مریم) ١٩(
 رقم اآلیة حفص ــــــــــــــــــــانالبیــــــــــــــــــــ شعبة
 ١   أمال الھاء والیاء 
 
 َءازكری

زاد ھم   زة مفتوح   ة بع   د األل   ف  
 .فیصیر المد متصال

  ٢ 

  
یا 
 ُءازكری

زاد ھم  زة م  ضمومة بع  د األل  ف 
 .فیصیر المد متصال

 ٧ 

 ٨    ضم العین ُعتیا
 ٢٣   ضم المیم ُمتُّ

 ٢٣  كسر النون یًاِنْس
 ٢٤     فتح المیم ونصب التاء بالفتحة ھاَمن َتحَت
 ٢٥  فتح التاء والقاف وشدد السین َتسَّاَقط

 ٦٠  ضم الیاء وفتح الخاء ُیدَخلون
 ٦٦  ضم المیم ُمتُّ
 ٦٨   ضم الجیم ُجثیا
 ٦٩   ضم العین ُعتیا

 ٧٠    ضم الصاد ُصلیا
 ٧٢   ضم الجیم ُجثیا

كنة وخف     ف أب     دل الت     اء نوًن     ا س     ا یْنَفِطرن
 الطاءوكسرھا

 ٩٠ 



 ٤٤ 

 سورة طـــھ) ٢٠(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١   أمال الھاء والطاء 
 ١٠   واأللفأمال الراء 

 ١٨    أسكن الیاء ولْي فیھا
 ٥٨    أمال األلف وقفا 

 ٦١  فتح الیاء والحاء َفَیسَحتكم
 ٦٣   وفتحھا) إن(شدد نون  إنَّ ھذان

 ٦٩  فتح الالم وشدد القاف تَلقَّف
 ٧١  زاد ھمزة االستفھام منتمَأآ

 ٨٧  فتح الحاء والمیم وخففھا َحَملنا
 ٩٤  كسر المیم مِّ ُأبنا ای

 ١١٩  كسر الھمزة وِإنك
 ١٣٠   ضم التاء ُترضى
 ١٣٣  بیاء التذكیر یأتھم

  



 ٤٥ 

  علیھم السالمسورة األنبیاء) ٢١(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
  
 ُقْل

ضم القاف وحذف األلف وأسكن 
 )على األمر(الالم 

  ٤ 

  
 ُیوحى

 أب    دل الن    ون ی    اء وف    تح الح    اء
  وأبدل الیاء بعدھا ألفًا

 ٧،٢٥ 

 معْي
 وذكر

 ٢٤    أسكن الیاء

 ٣٤  ضم المیم ُمتَّ
م     ال ال     راء واألل     ف وص     ال  أ 

 ووقفا
 ٣٦ 

 ٣٦  بالھمز بدال من الواو ُھُزؤًا
 ٦٧  حذف التنوین أفِّ

 ٨٠   بالنون بدل التاء مُكَنِصْحُنَل
 ٨٨  حذف النون الثانیة وشدد الجیم ُنجِّي
زاد ھم   زة مفتوح   ة بع   د األل   ف   َءاوزكری

 .ویصیر المد متصال
 ٨٩ 

راء وح  ذف ك سر الح  اء وأس  كن ال    ِحْرٌم
 األلف 

  ٩٥ 

  
 للِكتاب

ك   سر الك   اف وف   تح الت   اء وزاد   
 )على اإلفراد(ألفا بعدھا 

  ١٠٤ 

 
 

  رقم اآلیة  حفص  البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة



 ٤٦ 

  
 ُقْل

ض     م الق     اف وح     ذف األل     ف  
 )على األمر(وأسكن الالم 

 ١١٢ 

 سورة الحج) ٢٢(
 رقم اآلیة حفص ـــــــــــــــــــــــــانالبیـــــــــــــــ شعبة

 ٢٣   أبدل الھمزة األولى واوًا ولولؤًا
 ٢٥  رفع الھمزة بالضمة سواٌء
 ٢٦  أسكن الیاء بیتْي

 ٢٩   فتح الواو وشدد الفاء ولُیَوفُّوا
 ٣٩   كسر التاء یقاِتلون
 ٤٤   أدغم الذال في التاء  أختُّھم

 ٤٨   ل في التاءأدغم الذا تُّھاأَخ
 ٦٢    بتاء الخطاب ما تدعون

 ٦٥   حذف الواو ٌفؤلر

  سورة المؤمنون) ٢٣(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
  َعْظمًا
 الَعْظم

فتح العین وأسكن الظاء وأس قط     
 )على اإلفراد(األلف 

 
  ١٤ 

 

ا   شعبة
  رقم اآلیة  حفص  لبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان



 ٤٧ 

  ٢١     فتح النون  َنسقیكم
 كلِّ

 ٢٧    حذف التنوین زوجین

 ٢٩   فتح المیم وكسر الزاي َمنِزال
 ٣٥   ضم المیم  ُمتُّم
 ٨٢   ضم المیم ُمْتنا

 ٨٥    شدد الذال تذَّكَّرون
 ٩٢  مةرفع المیم بالض عالــــُم

فاتختُّموھ
 م

 ١١٠   أدغم الذال في التاء

 سورة النور) ٢٤(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١    شدد الذال كَّرونتذَّ

 ٦  نصب العین بالفتحة أربَع
 ٩  رفع التاء بالضمة والخامسُة

 ٢٠  حذف الواو ٌفُؤر
 ٢١ ً(معا( طاءأسكن ال خْطوات

 ٢٧ ، كسر الباء فیھما كمبـِیوتا،بـِیوت
 ٢٧   شدد الذال  تذَّكَّرون

 ٢٩  كسر الباء اـِیوتـب



 ٤٨ 

 
رقم   حفص  البــــیــــــــــــــــــــــــــــــــان  شعبة

  اآلیة
 ٣١   نصب الراء بالفتحة غیَر

 ٣٤   فتح الیاء مبیَّنات
  

 دريٌء
وزاد ھم  زة خف  ف الی  اء وأس  كنھا 

مرفوعة منونة بعدھا فیصیر المد     
 متصال

  ٣٥ 

 ٣٥  بتاء التأنیث توقد
 ٣٦  كسر الباء بـِیوت
 ٣٦   فتح الباء یسبَّح

 ٤٦  فتح الیاء مبیَّنات
  كسر القاف وأسكن الھاء  فأولئكویتِقْھ

  

٥٢ 

  اسُتْخِلَف
 سُتْخِلَفُا

ضم التاء وكسر الالم وإذا ابتدأ 
 ھمزة الوصلبھا ضم 

  ٥٥ 

 ٥٥  أسكن الباء وخفف الدال ولیْبِدلنھم
ثالَث 
 عورات

    نصب الثاء بالفتحة
 

٥٨ 

  كمبـِیوت
بـِیو،بـِیوت

 ات

  كسر الباء فیھا جمیعا
–  

٦١ 

  



 ٤٩ 

  

 سورة الفرقان) ٢٥(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
   الم بالضمةرفع ال ویجعُل لك

   

١٠ 

 ١٧   بالنون بدل الیاء نحشرھم
 ١٩   بالیاء بدل التاء یستطیعون

 ٢٧   أدغم الذال في التاء اتََّختُّ
  ًاوثمود

 وثموَدا
نّونھ    ا بالن    صب ووق    ف علیھ    ا 

 مد عوضباأللف المبدلة 
 ٣٨ 

 ٤١   بالھمز بدل الواو ُھُزؤًا
 ٦٩   رفع الفاء بالضمة یضاعُف

 ٦٩  رفع الدال بالضمة یخلُدو
 ٦٩   حذف الصلة   مھانافیِھ

 ٧٤  )على اإلفراد(حذف األلف  وذریتنا
  

 َوَیْلَقْوَن
ف  تح الی  اء وأس  كن ال  الم وخف  ف   

 القاف
 ٧٥ 

  



 ٥٠ 

  سورة الشعراء) ٢٦(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
  ١   أمال الطاء 

 ٢٩   أدغم الذال في التاء ختَّات
 ٤٥  فتح الالم وشدد القاف تَلقَُّف

 ٤٩  زاد ھمزة االستفھام منتمَأآ
 ٥٧   كسر العین وِعیون

 ٦٢    أسكن الیاء  معْي ربي
أجرْي 

 إال~
 ١٠٩    صالنفأسكن الیاء فیصیر المد م

 ١١٨    أسكن الیاء منمعْي 
 ١٢٧    صالنفصیر المد مأسكن الیاء فی إال~أجرْي

 ١٣٤    كسر العین وِعیون
 ١٤٥    صالنفأسكن الیاء فیصیر المد م إال~أجرْي

 ١٤٧    كسر العین وِعُیون
 ١٤٩  كسر الباء اـِیوتب

 ١٦٤    أسكن الیاء فیصیر المد منفصال إال~أجرْي
 ١٨٠    أسكن الیاء فیصیر المد منفصال إال~أجرْي

 ١٨٢   ضم القاف اسبالُقسط
 ١٨٧ ِكَسًفا أسكن السین ْسفًاِك

  



 ٥١ 

 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١٩٣    شدد الزاي نزَّل بھ
 ١٩٣   نصب الحاء بالفتحة الروَح
  ١٩٣   نصب النون بالفتحة األمیَن

  سورة النمل) ٢٧(
 رقم اآلیة حفص ــــــــــــــــــــــــانالبیــــــــــــــــ شعبة
 ١  أمال الطاء 
أم     ال ال     راء واألل     ف وص     ال   

 ووقفا
 ١٠ 

 ٢٥    بیاء الغیبة ما یخفون
وما 
 یعلنون

 ٢٥     بیاء الغیبة

 اهللا اِنآت
 آتاْن

   حذف الیاء وصال ووقفا

  

٣٦ 

أم     ال ال     راء واألل     ف وص     ال   
 ووقفا

   ٤٠ 

 ٤٩   فتح الالم َكـــھـــَلَم
 ٥٢   كسر الباء ھمبـِیوت

 ٥٧   خفف الدال قَدرناھا
ما 

 تذَّكَّرون
 ٦٢     شدد الذال

 ٨٧   زاد ألفا بعد الھمزة وضم التاء ُتوُهآ



 ٥٢ 

 ٩٣    بیاء الغیبة یعملون
  

  سورة القصص) ٢٨(
 ةرقم اآلی حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١   أمال الطاء 

أم    ال ال    راء والھم    زة وص    ال   
 ٣١    ووقفا

 ٣٢   ضم الراء الرُّْھب
معْي 

 ٣٤    أسكن الیاء ردءا

لُخِسَف 
 ٨٢    ضم الخاء وكسر السین بنا

 سورة العنكبوت) ٢٩(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ١٩     الخطاببتاء أولم تروا
  ٢٥   أدغم الذال في التاء اتختُّم
  ٢٥    نوَّن التاء مودًة
  ٢٥   نصب النون بالفتحة بیَنكم
  ٢٨     زاد ھمزة االستفھام  أإنكم

 ٣٣   أسكن النون وخفف الجیم مْنُجوك
  وثموًدا
 وثموَدا

نوَّنھ   ا بالن   صب، ویق   ف علیھ   ا  
 ٣٨   مد عوضباأللف المبدلة 



 ٥٣ 

 ٤١  كسر الباء وتبـِیال
  رقم اآلیة  حفص  البــــیــــــــــــــــــــــان  شعبة
  

 تَیآ
عل   ى (أس   قط األل   ف بع   د الی   اء 

 ، ویقف علیھا بالتاء)اإلفراد
 ٥٠ 

 ٥٧   بیاء الغیبة ُیرَجُعوَن
  

 سورة الروم) ٣٠(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ١١    بیاء الغیبة  نیرجعو
 ١٩  ، خفف الیاء وأسكنھا لمْیَت،المْیِت

 ٢٢    فتح الالم للعاَلمین
  
 أثر

ح  ذف األل  ف بع  د الھم  زة وبع  د  
 ).على اإلفراد(الثاء 

 ٥٠ 

  َضعٍف
 َضعًفا

 ،ف     تح ال     ضاد وجھ     ا واح     دا   
وحف      ص ل      ھ وجھ      ان الف      تح 

 .والضم

  

 ٥٤ 

  
  
  
  
  

 سورة لقمان) ٣١(



 ٥٤ 

 رقم اآلیة حفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیـــــــ شعبة
 ٦  رفع الذال بالضمة ویتخُذھا

 ٦  بالھمز بدل الواو ُھُزؤًا
 ١٣  كسر الیاء یا بنـــيِّ
 ١٦  كسر الیاء یا بنـــيِّ
 ١٧  كسر الیاء یا بنــــيِّ

أس   كن الع   ین وأب   دل الھ   اء ت   اًء    نْعَمًة
 منصوبة

 ٢٠ 

ما 
 تدعون

 ٣٠    تاء الخطابب

 سورة السجدة) ٣٢(
  .ال خالف فیھا بین شعبة وحفص -

  سورة األحزاب) ٣٣(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 الظُّنونا
 ھنالك

  أثبت األلف وصال ووقفا
 

  ١٠  
 

 ١٣    فتح المیم ال َمقام
 ١٣  كسر الباء نابـِیوت

ل     راء وص     ال وال     راء   أم     ال ا 
 ٢٢    والھمزة وقفا

 ٣٠  فتح الیاء مبیَّنة
  



 ٥٥ 

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ٣٣  كسر الباء كنبـِیوت
 ٣٤  كسر الباء كنبـِیوت

 ٥١  قرأ بھمزة مرفوعة بعد الجیم ترجُئ
 ٥٣  كسر الباء بـِیوت

 ٦٦    أثبت األلف وصال ووقفا وقالواالرسوال
 ٦٧   أثبت األلف وصال ووقفا  ربناالسبیال

  سورة سبأ) ٣٤(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ٥   جر المیم بالكسرة ألیٍم
 ٩  أسكن السین كْسفا
 ١٢  رفع الحاء الریُح
  

 مساكنھم
ر الك اف  زاد ألفا بعد السین وكس  

 ١٥  )على صیغة الجمع(

  
 ُیجاَزى

بالی   اء ب   دل الن   ون وف   تح ال   زاي 
  ألفا بعدھایاء الوأبدل 

    

 
١٧ 

 ١٧    رفع الراء بالضم الكفوُر
  ٤٠    بالنون بدل الیاء  نحشرھم



 ٥٦ 

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

  ٤٠    بالنون بدل الیاء  نقول
 ٤٧    أسكن الیاء ووسط المنفصل إال~أجرْي

 ٤٨   كسر الغین الِغُیوب
  

 ؤُشاالتن
ب  الھمزة ب  دل ال  واو وم  د األل  ف    

 مدا متصال
 ٥٢ 

  

 سورة فاطر) ٣٥(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

أم    ال ال    راء واألل    ف وص    ال     
 ٨  ووقفا

 ٩  ء وأسكنھاخفف الیا مْیٍت
 ٢٦  أدغم الذال في التاء َأَختُّ

 ٣٣  أبدل الھمزة األولى واوًا ولولؤا
 ٤٠  )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  بیَِّناٍت

  



 ٥٧ 

  

 سورة یــس) ٣٦(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
یـس 

 وَّالقرءان
 ف   ي أم   ال الی   اء وأدغ   م الن   ون  

 ١     الواو وصال

 ٥  رفع الالم بالضمة تنزیُل
 ٩ )معا(  ضم السین ُسدا

  ١٤     خفف الزاي األولى  فعَزْزنا
  ٣٤     كسر العین  الِعُیون
وما 
  ٣٥      حذف الھاء  عملت

مرقدنا 
 ٥٢    لم یسكت بینھما ھذا

 ٦٧  )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  مكاناتھم
  



 ٥٨ 

  

 سورة الصافات) ٣٧(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ٦    نصب الباء بالفتحة الكواكَب
  
ال 

 یْسَمُعون

خف   ف ال   سین وأس   كنھا وخف   ف 
 المیم وفتحھا

   

 
٨ 

 ١٦   ضم المیم ُمتنا
 ٥٣  ضم المیم ُمتنا

أم    ال ال    راء واألل    ف وص    ال     
 ٥٥  ووقفا

 ١٠٢  كسر الیاء يِّیا ُبَن
اُهللا ربُكم 

 ١٢٦     رفعھا جمیعا بالضمة وربُّ
أفال 

 ١٥٥     شدد الذال رونتذّّكَّ

  

 سورة ص) ٣٨(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
ولْي 
 َنْعَجة

 ٢٣    أسكن الیاء

 ٥٧    خفف السین وغَساق



 ٥٩ 

 ٦٩    الیاءأسكن  لْي من

  

  سورة الزمر) ٣٩(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ٣٩  )على الجمع(زاد ألفا بعد النون  مكاناتكم

عل     ى (زاد ألف     ا بع     د ال     زاي   بمفازاتھم
 ٦١  )الجمع

  

  سورة غافر) ٤٠(
 رقم اآلیة حفص ـانالبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة
 ١   أمال الحاء 

 ٥  أدغم الذال في التاء فأختُّھم
 ٢٦  فتح الیاء والھاء َیْظَھَر
 ٢٦   رفع الدال بالضمة الفساُد
 ٣٧  رفع العین بالضمة فأطلُع

 ٤٠  ضم الیاء وفتح الخاء ُیدَخلون

ح  وَّل ھم  زة القط  ع إل  ى ھم  زة       ادُخلوا
  وصل مضمومة وضم الخاء

  ٤٦  

  ٦٠    ضم الیاء وفتح الخاء  سُیدَخلون
 ٦٧  كسر الشین ِشُیوخا

  



 ٦٠ 

  

 سورة فصلت) ٤١(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١   أمال الحاء 
 ٢٩  أسكن الراء وفّخمھا أْرنا

 ٤٤  حقق الھمزة الثانیة عجميَأَأ
  

 ثمرٍت
 )ادعل   ى اإلف   ر (ح   ذف األل   ف  

 ٤٧  وقف علیھا بالتاء

  

 سورة الشورى) ٤٢(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١   أمال الحاء 
  

 یْنفِطرن
أب  دل الت  اء نون  ا س  اكنة وخف  ف    

 الطاء وكسرھا
 ٥ 

 ٢٠    أسكن الھاء نؤتْھ منھا
 ٢٥    بیاء الغیبة ما یفعلون

  



 ٦١ 

  

 رة الزخرفسو) ٤٣(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١    أمال الحاء 

 ١٥  ضم الزاي  ُجُزًءا
  
 َیْنَشُأ

ف  تح الی  اء وأس  كن الن  ون وخف  ف 
 الشین

 ١٨ 

ضم القاف وحذف األلف وأسكن  ُقْل
 )على األمر(الالم 

  ٢٤ 

 كسر الباء ھمبـِیوتل
 )معا( 

٣٤-٣٢ 

 ٣٨  زاد ألفا بعد الھمزة جاءانا
 ٥٣  فتح السین وزاد بعدھا ألفا أَساورة

 یاعبادَي
  ال

 یا عبادْي

أثب    ت الی    اء مفتوح    ة وص    ال،    
 ساكنة وقفا

   ٦٨ 

 ٧١  حذف الھاء الثانیة تشتھي

  



 ٦٢ 

  

 سورة الدخان) ٤٤(
 ةرقم اآلی حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١    أمال الحاء 

 ٢٥   بكسر العین وِعُیون
 ٤٥  بتاء التأنیث تغلي

 ٥٢   كسر العین وِعیون
  

 سورة  الجاثیة) ٤٥(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١   أمال الحاء 

 ٦   بتاء الخطاب تؤمنون
 ٩  بالھمز بدال من الواو ُھُزؤًا

 ١١   جر المیم بالكسرة لیٍمأ
 ٢١  رفع الھمزة بالضمة سواٌء

 شدد الذال تذَّكَّرون
   

٢٣ 
 ٣٥  أدغم الذال في التاء اتَّختُّم
 ٣٥  بالھمز بدال من الواو ُھُزؤًا

 سورة األحقاف) ٤٦(



 ٦٣ 

 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١    أمال الحاء 

 ١٦  أبدل النون یاء مضمومة ُیَتَقبَُّل
 ١٦  رفع النون بالضمة أحسُن

 ١٦  أبدل النون یاء مضمومة وُیَتجاوز
  ١٧  حذف التنوین ُأفِّ

  

 سورة محمد صلى اهللا علیھ وسلم) ٤٧(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 وزاد ألًف  ا بع  دھا وف  تح  ف  تح الق  اف َقاَتلوا

 التاء
 ٤ 

 ٢٦   فتح الھمزة أسرارھم
 ٢٨  ضم الراء ُرْضوانھ
 ٣١  بیاء الغیبة ولیبلونكم

 ٣١  بیاء الغیبة یعلم
 ٣١  بیاء الغیبة ویبلَو
 ٣٥  كسر السین السِّلم

  
  

 سورة الفتح) ٤٨(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة



 ٦٤ 

 ١٠    كسر الھاء علیِھ اَهللا
 ٢٩  ضم الراء وُرضوانا

  

 سورة الحجرات) ٤٩(
  ال خالف فیھا بین شعبة وحفص

 سورة ق) ٥٠(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ٣  ضم المیم ُمتنا
 ٣٠   بیاء الغیبة یقول

  سورة الذاریات) ٥١(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبةش

 ١٥   كسر العین وِعیون
 ٢٣    رفع الالم بالضمة مثُل ما

 ٤٩   شدد الذال تذَّكَّرون
  
  

 سورة الطور) ٥٢(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ٢٤  ألولى واًواأبدل الھمزة ا ُلوُلٌؤ



 ٦٥ 

 ٣٧   بالصاد وجًھا واحدًا المصیطرون
  

 سورة النجم) ٥٣(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١١   أمال الراء والھمزة 
 ١٣  أمال الراء والھمزة 

 ١٨  أمال الراء والھمزة 

 سورة القمر) ٥٤(
 رقم اآلیة حفص ـــــــــــــــــــــــــانالبیـــــــــــــــ شعبة
 ١٢  كسر العین ِعُیوًنا

 

  سورة الرحمن جل جاللھ) ٥٥(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ٢٢  أبدل الھمزة األولى واًوا اللُّْوُلُؤ

وج    ھ كحف    ص والث    اني بك    سر   ُتآالمنِش
 الشین

 ٢٤ 

  

 ورة الواقعةس) ٥٦(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ٢٣  أبدل الھمزة األولى واًوا اللُّولِؤ



 ٦٦ 

 ٣٧  أسكن الراء ُعْرًبا
 ٤٧  ضم المیم ُمْتَنا

 ٦٢   شدد الذال تذَّكَُّرون
ا أئِن

 لمغرمون
 ٦٦     زاد ھمزة االستفھام

  سورة الحدید) ٥٧(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبةش
 اآلیة

 ٩  حذف الواو رُؤفل
 ١٦    شدد الزاي وما نزَّل

 ١٨  خفف الصاد المَصدِّقین
 ١٨  خفف الصاد المَصدِّقات
 ٢٠  ضم الراء وُرضوان
 ٢٧  ضم الراء وُرضوان

  
  

  سورة المجادلة) ٥٨(
 رقم اآلیة حفص ــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیــــــــ شعبة



 ٦٧ 

  انِشزوا
 فانِشزوا

وج     ھ كحف     ص ب     ضم ال     شین   
بك   سر ال   شین ویقت   ضي والث   اني 

من ضم الشین ضم الھمزة ابتداء 
 ومن كسرھا كسر الھمزة ابتداًءا

 
 

١١ 

  سورة الحشر) ٥٩(
 آلیةرقم ا حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ٢  كسر الباء ھمـِیوتـب
 ٨   ضم الراء وُرضوانا

 ١٠   حذف الواو رُؤف

 سورة الممتحنة) ٦٠(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة الصف) ٦١(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ٦     وصًالفتح الیاء من بعدَي
 ٨  منوَّن المی ُمتمٌّ

ن  صب ال  راء بالفتح  ة وض  م ھ   اء      نوَرُه
 الضمیر

 ٨ 

  

 سورة الجمعة) ٦٢(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة المنافقون) ٦٣(



 ٦٨ 

 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ١١   بیاء الغیبة یعملون

 

  سورة التغابن) ٦٤(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

 سورة الطالق) ٦٥(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ١  كسر الباء ھنیوتـِبـ
 ١  فتح الیاء مبیَّنة
 ٣  نون الغین بالٌغ
 ٣  نصب الراء وضم ھاء الضمیر أمَرُه
 ضم الكاف نُكًرا

 
٨ 

 ١١  فتح الیاء مبیَّنات

 سورة التحریم) ٦٦(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
  

 َجْبَرِئَل
ف   تح الج   یم وال   راء وزاد ھم   زة  

 مكسورة بعدھا وحذف الیاء
 ٤ 

 ٨  ضم النون ُنصوحا
  
 ِھــِوِكَتاب

ك   سر الك   اف وف   تح الت   اء وزاد   
 )على اإلفراد(ألفا بعدھا 

 ١٢ 



 ٦٩ 

 سورة الملك) ٦٧(
 رقم اآلیة حفص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیــــ شعبة
ومن 

 معْي
 ٢٨     أسكن الیاء ووسط المنفصل

  سورة القلم) ٦٨(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 ١    أدغم النون في الواو وصال نووَّ اْلَقَلم

 ١٤    زاد ھمزة االستفھام َأن كانَأ

 سورة الحاقة) ٦٩(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ٣  أمال الراء واأللف 

 ٤٢   شدد الذال تذَّكَّرون

  

  سورة المعارج) ٧٠(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ١٦  رفع التاء نزاعٌة

عل   ى (أس   قط األل   ف بع   د ال   دال  ھادتھمَشــِب
 )اإلفراد

 ٣٣ 

 ٤٣  فتح النون وأسكن الصاد ْصٍبَن
  



 ٧٠ 

 سورة نوح علیھ السالم) ٧١(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ٢٨  أسكن الیاء َبْیتْي

  

 سورة الجن) ٧٢(
 رقم اآلیة حفص ــــــــــــــانالبیــــــــــــــــــــــــــ شعبة
وإنھ، 

 ،وإنا
 وإنھم

 كسر الھمزة
 ،  ، 

 ١٤ - ٣ 

 ١٩  كسر الھمزة وإنھ
  

 سورة المزَّمِّل) ٧٣(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
ربِّ 

 المشرق
 ٩    جر الباء بالكسرة

  سورة المدَّثِّر) ٧٤( 
 رقم اآلیة حفص بیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانال شعبة

 ٥   كسر الراء والرِّجز
 ٢٧    أمال الراء واأللف 

 ٣٣    زاد ألفا بعد الذال واللیل إذا
 ٣٣   حذف الھمزة وفتح الدال َدَبَر



 ٧١ 

  

 سورة القیامة) ٧٥(
 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
لم یسكت بینھما وأدغم النون في  َمرَّاق

 الراء من غیر غنة 
    ٢٧ 

 ٣٦   أمال األلف وقفا سدى

 ٣٧   بتاء التأنیث ُتْمَنى

 
  

 سورة اإلنسان) ٧٦(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ن  ّون ال  الم وص  ال وب  األلف فق  ط  سالسًال

 وقفا 
 ٤ 

  
 قواریًرا

ن  ّون األل  ف فیھم  ا وص  ال ویق  ف 
 علیھما باأللف

  ١٦-١٥ 

 ١٩  أبدل الھمزة األولى واًوا لولًؤا
 ٢١  جر الراء بالكسرة خضِر

  

 سورة المرسالت) ٧٧(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة



 ٧٢ 

 ٦   ضم الذال ُنُذًرا
 ١٤   اء واأللفأمال الر 

 ٣٣  )على الجمع(زاد ألفا بعد الالم  جماالت
 ٤١   كسر العین وِعیون

 سورة النبأ) ٧٨(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 خفف السین وغَساقا
 

٢٥ 

 سورة النازعات) ٧٩(
رقم  حفص ــانالبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 اآلیة
 ١١  زاد ألفا بعد النون ناخرة

  سورة عبس) ٨٠(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة التكویر) ٨١(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 خفف العین سِعرت

 
١٢ 

 ٢٣  أمال الراء والھمزة 



 ٧٣ 

  سورة االنفطار) ٨٢(
رقم  حفص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیــ شعبة

 اآلیة
  فیھماأمال الراء واأللف 

  
 )معًا(

١٧ ،
١٨ 

 سورة المطففین) ٨٣(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
  فیھماأمال الراء واأللف 

  
 )معًا(

١٩، ٨ 

  
 برَّاَن

أدغ م ال الم    ترك السكت بینھم ا و    
ف    ي ال    راء بغی    ر غن    ة، وأم    ال  

 األلف 

   ١٤ 

 ٣١  زاد ألفا بعد الفاء فاكھین

  سورة االنشقاق) ٨٤(
  .ال خالف فیھا بین شعبة وحفص

  سورة البروج) ٨٥(
  .ال خالف فیھا بین شعبة وحفص

 سورة الطارق) ٨٦(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 یةاآل



 ٧٤ 

 ٢    أمال الراء واأللف 

  سورة األعلى ) ٨٧(
  .ال خالف فیھا بین شعبة وحفص

  سورة الغاشیة) ٨٨(
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ٤  ضم التاء ُتصلى

  سورة الفجر) ٨٩(
  . ال خالف  فیھا بین حفص وشعبة

  

  

  سورة البلد) ٩٠(
رقم   حفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالبیـ شعبة

 اآلیة
 ١٢     أمال الراء واأللف 

 ٢٠  أبدل الھمزة واًوا ساكنة مدیة موصدة

  سورة الشمس ) ٩١( 
  . ال خالف  فیھا بین حفص وشعبة



 ٧٥ 

  سورة اللیل) ٩٢(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة الضحى ) ٩٣(
  .وشعبةال خالف فیھا بین حفص 

 سورة الشرح) ٩٤(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

 سورة التین) ٩٥(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة العلق) ٩٦( 
رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة

 اآلیة
 ٧  أمال الراء والھمزة 

  سورة القدر) ٩٧(
رقم  حفص ـــــــــــــانالبیـــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 اآلیة
  ٢   أمال الراء واأللف 

  سورة البینة) ٩٨(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة الزلزلة) ٩٩(
  .خالف فیھا بین حفص وشعبة ال



 ٧٦ 

  سورة العادیات) ١٠٠(
  .خالف فیھا بین حفص وشعبة ال

 سورة القارعة) ١٠١(
رقم   حفص ــــــــانالبیــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبة

 اآلیة
 ٣    أمال الراء واأللف 
 أمال الراء واأللف 

  
  ١٠ 

 سورة التكاثر ) ١٠٢(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  سورة العصر) ١٠٣(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

  سورة الھمزة) ١٠٤(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 یةاآل

 أمال الراء واأللف 
  

  ٥ 
 ٨   أبدل الھمزة واًوا ساكنة مدیة موصدة

 ٩  ضم العین والمیم ُعُمٍد

  سورة الفیل) ١٠٥(
 .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة



 ٧٧ 

  

 سورة قریش) ١٠٦(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

  سورة الماعون) ١٠٧(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

  رسورة الكوث) ١٠٨(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

  سورة الكافرون) ١٠٩(

رقم  حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 اآلیة

 ٦     أسكن الیاء َوِلْي ِدین
  
  

  سورة النصر) ١١٠(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

  سورة المسد) ١١١(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  



 ٧٨ 

  

 إلخالصسورة ا) ١١٢(
  

 رقم اآلیة حفص البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شعبة
 ٤  بالھمز بدال من الواو ًؤاكُف

  
  

  سورة الفلق) ١١٣(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  

  سورة الناس) ١١٤(
  .ال خالف فیھا بین حفص وشعبة

  
  
  



 ٧٩ 

  

  الخاتمة
عبة بن عیاش تم بحمد اهللا كتاب الریاش في روایة اإلمام ش

  .، عن اإلمام عاصم
أن یجزي ك ًال  ، وواهللا تعالى نسأل أن یتقبل منا صالح األعمال  

ال شیخ ع ادل الكلب اني، وال شیخ محم د          . من األستاذین الفاضلین  
محمود حوا، خیر الجزاء على اھتمامھما وعنایتھما في إخراج    

  .ھذا الكتاب
  ،،وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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